
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1316 

z 26. júla 2016, 

ktorým sa mení rozhodnutie 2009/908/EÚ, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie 
rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných 

orgánov Rady 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady 2009/881/EÚ z 1. decembra 2009 o vykonávaní predsedníctva Rady (1), 
a najmä na jeho článok 4, 

keďže: 

(1)  Rada rozhodnutím 2009/908/EÚ (2) ustanovila poradie, v akom členské štáty vykonávajú predsedníctvo Rady od 
1. januára 2007 do 30. júna 2020, ako aj rozdelenie tohto poradia predsedníctiev do skupín troch členských 
štátov. 

(2)  Európska únia sa 1. júla 2013 rozšírila a Chorvátsko sa stalo novým členským štátom. 

(3)  Jeden členský štát zverejnil informáciu, že vystúpi z Únie, hoci jeho vláda ešte túto skutočnosť neoznámila podľa 
článku 50 ZEÚ. Poradie predsedníctiev Rady by sa malo zmeniť s cieľom zohľadniť túto skutočnosť bez toho, 
aby boli dotknuté práva a povinnosti tohto členského štátu. 

(4)  Rada by mala ustanoviť poradie vykonávania predsedníctva Rady v blízkej budúcnosti. Poradie by sa malo určiť 
v súlade s kritériami ustanovenými v zmluvách a v rozhodnutí Európskej rady 2009/881/EÚ. Rozhodnutie 
2009/908/EÚ by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, 

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1 

Rozhodnutie Rady 2009/908/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia 
Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady, sa mení takto:  

1. Článok 1 sa nahrádza takto: 

„Článok 1 

Poradie, v akom členské štáty vykonávajú predsedníctvo Rady od 1. júla 2017 do 31. decembra 2030, ako aj 
rozdelenie tohto poradia predsedníctiev do skupín troch členských štátov je ustanovené v prílohe I k tomuto 
rozhodnutiu.“  

2. Článok 3 sa nahrádza takto: 

„Článok 3 

Rada pred 31. decembrom 2029 rozhodne o poradí, v akom budú členské štáty vykonávať predsedníctvo Rady od 
1. januára 2031.“  

3. Príloha I k rozhodnutiu Rady 2009/908/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu. 
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(1) Ú. v. EÚ L 315, 2.12.2009, s. 50. 
(2) Rozhodnutie Rady 2009/908/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady 

o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 28). 



Článok 2 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. 

Uplatňuje sa od 1. júla 2017. 

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie. 

V Bruseli 26. júla 2016 

Za Radu 

predseda 
M. LAJČÁK  
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PRÍLOHA 

„PRÍLOHA I 

Návrh tabuľky predsedníctiev Rady (*) 

Holandsko (**) január – jún 2016 

Slovensko (**) júl – december 2016 

Malta (**) január – jún 2017 

Estónsko júl – december 2017 

Bulharsko január – jún 2018 

Rakúsko júl – december 2018 

Rumunsko január – jún 2019 

Fínsko júl – december 2019 

Chorvátsko január – jún 2020 

Nemecko júl – december 2020 

Portugalsko január – jún 2021 

Slovinsko júl – december 2021 

Francúzsko január – jún 2022 

Česká republika júl – december 2022 

Švédsko január – jún 2023 

Španielsko júl – december 2023 

Belgicko január – jún 2024 

Maďarsko júl – december 2024 

Poľsko január – jún 2025 

Dánsko júl – december 2025 

Cyprus január – jún 2026 

Írsko júl – december 2026 

Litva január – jún 2027 

Grécko júl – december 2027 

Taliansko január – jún 2028 

Lotyšsko júl – december 2028 

Luxembursko január – jún 2029 

Holandsko júl – december 2029 

Slovensko január – jún 2030 

Malta júl – december 2030  

(*) Bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti Spojeného kráľovstva ako členského štátu.  
(**) Súčasná trojica sa v tejto prílohe uvádza na informačné účely.“   
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